
VERA’s dobbeltveggede olje- og parafintanker for
innendørs bruk har alt i ett. En innvendig tank i 
polyetylen med diffusjonssperre omsluttet av en
utvendig tank i forsinket stål som fungerer som
oppsamlingskar. Mellom  inner- og yttertank er
det en lekkasjeindikator.

Toleranse:  + / - 1%

Innendørstanker 
PE-Kombi
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Dobbeltveggede olje- og parafintanker

Lengde Bredde Høyde Vekt
Type mm. mm. mm. kg.

PE-Kombi 720L 1100 700 1200 68

PE-Kombi 1000L 1100 700 1600 84
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Bruksområder

Tilkoblinger

Installasjon

PE-Kombi tankene er godkjente tanker for installasjon
i fyrrom, kjellerrom og andre rom i henhold til 
veiledning gitt av DSB. Den dobbeltveggede tank-
løsningen tilfredsstiller kravene til oppsamling.

Vi anbefaler at fyllerøret føres ut parallelt med lufte-
røret slik at tanken kan fylles utenifra uten søl og 
lukt, og uten at huseier behøver å være tilstede 
under fylling. Velges en slik løsning bør det 
installeres overfyllingsvern. Vi viser til VERA’s 
installasjons anvisning for ytterligere detaljer.

Innendørstanker 
PE-Kombi
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PE-Kombi tankene har 4 tilkoblinger:

2” stuss for fylling med innvendige gjenger
2” stuss for lufting med innvendige gjenger
2” stuss for nivåmåler med innvendige gjenger 
2” stuss for sug med innvendige gjenger

Alle stussene kan tilkobles standard fittings.

• Innebygd oppsamlingskar. 

• Godkjent for installasjon i fyrrom. 

• Lekkasjeindikator. 

• Lav vekt og vippehåndtak av stål gjør tanken 
lett å bære og å transportere. 

• Liten bredde gjør at tanken går igjennom 
de fleste dører. 

• Stålføtter forhindrer fuktansamling og skade 
på tankens bunn. 

• Enkel å håndtere med jekketralle og truck. 

PE-Kombi tankene bør installeres av godkjent 
installatør etter VERA’s installasjonsanvisning.  
Det henvises også til "Veiledning om fyringsanlegg
for flytende og gassformig brensel" utgitt av DSB
(tidl. DBE). Tankene kan seriekobles.

Tilbehør
•  2" overfyllingsvern

• Nivåmåler

•  Fylle- og lufterør 

Høy kvalitet


